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RAYWELL ETTER FARGE ARGAN OG KERATINA
renoveringslinje for farget og behandlet hår

Arganolje brukes i kosmetikk og hårprodukter takket være fuktighetsgivende og svært
elastiske antioksidantegenskaper. Denne oljen er hentet fra fruktene av Argania Spinosa
som vokser utelukkende i Marokko. Det brukes hovedsakelig på sprøtt tørt hår som er
sprøtt og mangler glans fordi det gir det styrke og hydrering. Fôring av kapillærfibrene gir
håret glans og fleksibilitet ' kamper splitte ender og tørrhet. Keratin er et naturlig og
hovedprotein som koster hår. Den består av lange kjeder av aminosyrer innrammet av
vitaminer og sporstoffer. Keratin kjeder skaper spiralformede filamenter som gir håret
soliditet og kraft 'kort sagt, det sunne og sterke utseendet som alt hår skal ha. Eksterne
midler som smog den sterke varmen til hårføneren og produkter av dårlig kvalitet gjør
håret som mister keratin, så det er i dag stadig viktigere å ta med behandlinger og
spesifikke produkter naturlig keratin til skadet og behandlet hår.
SJAMPO ETTER FARGE
Kapillær kremet vaskemiddel med arganolje og syre pH keratin. Den har en vaske- og
kondisjoneringseffekt på farget og behandlet hår.
MASKE ETTER FARGE
Kapillærmaske med høy konsentrasjon av aktive ingredienser av arganolje og keratin med
syre pH. Omstrukturerer håret dypt og lukker vektenes glans og kambarhet til det fargede
og skadede håret.
pakke: falker på 250 og 1000 ml.
RIGENOIL ETTER FARGE
Væske med arganolje mineralsalter og dyrebare balsam er en regenererende behandling
for farget og behandlet hårfiber med umiddelbar effekt. Den rekonstruerer hårfiberen i
dybden, slik at det silkeaktige håret er mykt og voluminøst.
emballasje: 250 ml flaske.
Krystaller
Silikonvæske pyntet med arganolje og keratin fordelt på håret i små doser' gir en sterk
næring' som etterlater håret silkeaktig og beskyttet mot elementene.
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emballasje: 100 ml flaske
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